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U N D A N G A N



02 —Desain Grafis Indonesia
mengundang Anda untuk 
jadi bagian dari 9 tahun 
perjalanan DGI lewat
karya Anda!



03 —9 tahun mencatat,
9 tahun mengarsipkan,
9 tahun merangkai 
perjalanan desain grafis
di tanah air.



04 —mari menjadi bagian dari 
perayaan perjalanan ini.



05 —#DesainerMeresponDekade#DesainerMeresponDekade



06 —Apa dekade 
yang 
membekas 
bagi Anda?



07 —#DesainerMeresponDekade
Mengajak Anda untuk merayakan periode 
perjalanan desain grafis Indonesia yang 
masing-masing dekadenya terangkum dalam 
buku pencatatan sejarah.

Kami mengajak Anda untuk membuat karya 
yang merupakan hasil interpretasi dari salah 
satu dekade yang ada dalam buku “Desain 
Grafis Indonesia dalam Pusaran Desain Grafis 
Dunia”



08 —#DesainerMeresponDekade
Seluruh karya yang masuk akan dipublikasikan 
di miniblog merespondekade.tumblr.com

Karya-karya yang ditampilkan di 
merespondekade.tumblr.com akan dikurasi 
untuk berkesempatan tampil di Online 
Exhibition DGI.



09 —

— ANDI RAHMAT — EKA SOFYAN RIZAL — TATIANA ROMANOVA SURYA — NIGEL SIELEGAR

#DesainerMeresponDekade



10 —#DesainerMeresponDekade

— ALBERT TEJASUKMANA — BAMBANG WIDODO — LISTYA AMELIA — JANUAR RIANTO



11  —#DesainerMeresponDekade

— AGRA SATRIA — TEDDY AANG — YAN MURSID — SANDY KARMAN



ketentuan:



13 —

1. Karya dapat dibuat secara digital maupun 
manual. 

2. Karya yang dibuat merupakan interpretasi 
terhadap satu dari 10 dekade yang ada 
dalam buku “Desain Grafis Indonesia dalam 
Pusaran Desain Grafis Dunia”. Diharapkan, 
kreator dapat menginterpretasikan 
semangat zaman yang dibawa oleh 
kecenderungan praktik atau cikal bakal 
desain grafis Indonesia saat itu. 



14 —

3. Karya dikirimkan secara digital dengan 
format: .jpeg, lebar min. 1200 px, 72 dpi. 
Pengiriman karya harus menyertakan: 
a. Nama 
b. Domisili 
c. Dekade yang dipilih 
d. Penjelasan singkat mengenai karya yang 
dibuat. 

4. Hanya karya dengan format lengkap yang 
ditampilkan di blog Merespon Dekade.  



15 —

5. Satu nama pengirim hanya diperbolehkan 
untuk mengirimkan 1 (satu) karya. Satu 
karya dapat dibuat secara tim (lebih dari 
satu orang). 

6. Hak cipta karya yang dikirimkan dan 
dipublikasikan tetap menjadi milik kreator.



16 —

Dapatkan 5 eksemplar buku 
DGIDPDGD untuk 5 orang 
dengan karya terpilih!

Karya penerima giveaway buku 
DGIDPDGD akan dipilih oleh tim 
kurasi internal DGI.



17 —Karena perjalanan desain 
grafis Indonesia juga
adalah  perjalanan Anda,
mari bersama merayakannya. 

Jangan lupa ajak kawan!



18 —merespondekade.tumblr.com
Untuk 9 tahun perjalanan
Desain Grafis Indonesia.

S U B M I S S I O N @ D G I . O R . I D



19 —terima kasih :)


